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ÚJPESTI NAPLÓ

KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
Közel ötezren neveztek, de ennél 
jóval többen mozogtak az Újpesti 
Futó- és Kerékpáros Fesztivál tava-
szi fordulójában, amelyet sztárpa-
rádé és buli követett.  8-9. oldal

ISMERKEDÉS ÚJPESTTEL
Ilan Mor, az Izraeli Állam magyaror-
szági nagykövete Wintermantel Zsolt 
meghívására Újpest történelmével is-
merkedett, és lerótta kegyeletét a 
holokauszt áldozatai előtt.        4. oldal

ÚJABB KUTYAFUTTATÓ
Csibész és sokak kérésére kutyafut-
tató létesült a Szabadság parkban. 
A több mint hatszáz négyzetméte-
res területen ügyességi akadályok is 
várják az ebeket.    4. oldal

ÖNT IS KIHÍVJUK!
Újpest Önkormányzata legalább 15 
perces, regisztrált mozgásra vár min-
denkit május 22-én, a Kihívás Nap-
ján. A siker záloga lehet a Sportos Új-
pest! összefogás startja is.  13. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2013. május 16., VII. évf., 19. szám
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Hárman Újpestről
Újpest Arcai: Adrienn, Vanessza és 
Márk úgy vélik, a szépség mulandó, az 
Újpesthez, a közösséghez fűződő érzel-
meik azonban maradandóak lesznek a 
staféta átadása után is.   3. oldal
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Kézenállás 
a játszótéren  

Tungsram strand nemcsak a hű-
sölni és pancsolni vágyók törzs-
helye volt. A strand területén az 

UTE, UTTE, majd Dózsa tornászai heti 
négyszer tartottak edzést. Nagypapám, 
Szerdahelyi János 1948-tól 1962-ig volt 
aktív tagja Újpest tornacsapatának és az 
olimpiai utánpótlás keretének. A Tungin 
rendszeresen tartottak bemutatót a tor-
nászok. A képen nagypapám éppen a 
játszótéren melegít be egy kis kézenál-
lással az 1961. augusztus 13-án tartott 
egyik fellépésükre. A műsorért cserébe 
bőséges vacsorát kaptak a Megyeri csár-
dában.
 Írta olvasónk, Domokos Ádám

Szerkesztőségünk továbbra is várja az 
Önök visszaemlékezéseit, képeit!

K ö z t é r2
Életre szóló élmények

Vissza
 a Tungit!
Korábbi lapszámunkban visz-
szaemlékezésre kértük olvasóin-
kat, kérve, írják meg nekünk él-
ményeiket a Tungsram stranddal 
kapcsolatban. Személyes törté-
netek százai és ezrei bizonyítják, 
hogy működése alatt majd min-
den újpesti megfordult ott. A 
Tungi strand kedves, olykor élet-
re szóló élmények, soha el nem 
múló barátságok, örök szerel-
mek születésének színhelye volt. 
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Muskátli, csak újpestieknek!
2013-ban ismét több ezer muskátlival ajándékozza meg az önkor-
mányzat az újpestieket! 

Május 17-én két helyszínen, 9.00 órakor „Újpest Központ”-nál, a Semsey 
parkban, 15.00 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai refor-
mátus templomnál várják az érdeklődőket. Az igénylők ezúttal is három 
tő muskátlival járulhatnak hozzá Újpest virágos képéhez. 

A nyári virágok tulajdonosa az lehet, aki újpesti és ezt igazolni is tud-
ja lakcímkártyájával a helyszínen. Aki az Újpesti Naplóban található szel-
vényt kitölti (kérjük nyomtatott nagy betűkkel), majd kivágja és magával 
is hozza, az hamarabb juthat a muskátlihoz, tehát érdemes ezzel érkezni. 
Fontos újdonság, hogy egy ember (a sajátját is beleértve) legfeljebb 3 lak-
címkártyára igényelhet virágot. Ha tehát a szomszéd nem tud eljönni, de 
Ön segítene neki, vegyék fi gyelembe a korlátozást.
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Jutalom a legjobbaknak

Ápolók világnapja
Orvosírnok, vezető asszisztens és gyógytornász kapott jutalmat az idei 
ápolók világnapján. E nap dátuma minden évben május 12-e, amikor el-
ismerik a legjobbak munkáját.

Az idei díjakat május 13-án, hétfőn a Görgey úti SZTK épületében dr. Király 
Ferenc, a szakrendelő orvos igazgatója adta át, a kitüntetettek rövid szakmai 
pályáját ismertetve. Branteruk Katalin orvosírnok 1987 óta dolgozik Újpesten, 
2001-ig az önkormányzatnál, ezt követően az Árpád Kórház laboratóriumá-
ban dolgozott adminisztrátori, illetve orvosírnoki munkakörben, 2011. októ-
ber 1-jétől pedig az SZTK-ban a vérvételi labor betegfelvételi részén tevékeny-
kedik. Precíz munkája és teherbírása miatt jelölték a jutalomra. Földi Pálné 
kereken négy évtizede dolgozik Újpesten, és 1975 óta fi zikoterápiás asszisz-
tens. Most is az SZTK-ban dolgozik, az elektroterápia-részleg vezető asszisz-
tense. Betegei szeretik, kollégái támogatják, elfogadják vezetőként, tisztelik.

A díjazottak között Rácz Judit a legfi atalabb, 2001-ben végzett gyógytornászként, 
azonban munkája mellett számos szakmai továbbképzésen vett részt. Nagyon szíve-
sen tanul új módszereket, és vezeti be azokat a gyermekek ellátásába – mindezt jó 
ideje már Újpesten teszi. Az elismerés átadásakor munkabírását emelték ki, azonban 
nem csupán szaktudása és teherbírása miatt lehet a jutalmazottak között, hiszen be-
tegektől és szülőktől csak elismerő visszajelzéseket kapott. Kép és szöveg: MOA

A képen balról jobbra: Földi Pálné vezetőasz-
szisztens, Branteruk Katalin orvosírnok, 

dr. Király Ferenc orvos-igazgató, Rácz Judit 
gyógytornász és Gál Ildikó ápolási igazgató
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Újpest Arcának lenni 
nemcsak a szépségről szól
Tátrai Adrienn, Kozma Vanessza és Takács Márk. Ők hár-
man azok, akik a tavalyi városnapokon a sok jelentkező 
közül elnyerték az Újpest Arca megtisztelő címet. Így egy 
esztendeig rendezvényeken, plakátokon, szórólapokon is 
népszerűsítik a várost. Küldetésük néhány hónap múl-
va véget ér. Az elmúlt csaknem egy évről kérdeztük őket.

Az Újpest Arca-választást immár harmadik éve felfokozott érdeklődés kíséri. Nem 
is csoda, hiszen a kiválasztottakat egy évig tenyerén hordja egész Újpest. Adnak 
és kapnak. Élményeket, vidámságot, szeretetet. Olyan tapasztalatokat és rutint 
szereznek közszereplésből, ami amúgy keveseknek adatik meg ebben a korban.

Tavaly Tátrai Adrienn, Kozma Vanessza és Takács Márk volt a három kiválasz-
tott, akik értékes nyereményeik mellé feladatokat is kaptak, amelyeket az el-
múlt hónapokban lelkiismeretesen és szívesen teljesítettek. Helyi rendezvénye-
ken, szóróanyagokon mosolyogtak ránk, újpesti ajándékokhoz adták arcukat. 
Az elmúlt időben amellett, hogy összecsiszolódtak, láthatóan egyre jobban tet-
szett a közös munka, a szereplés.

Kozma Vanessza a 9–12 éves lányok mezőnyéből került ki győztesen. Nagy-
lányhoz méltóan már maga mesélt az elmúlt hónapok tapasztalatairól.

– Jólesik a népszerűség, hiszen gyakran megismernek, odajönnek, és köszön-
tenek fi atalabbak, idősebbek. Ennél azonban sokkal többet jelent, hogy mi is 
adhattunk, részt vehettünk különböző összefogásokon. Így az Újpesti Cseriti 
rendezvényein, és biztosan azt sem felejtem el soha, hogy az újpesti focistákkal 
együtt segítettünk kupakot gyűjteni Imikének, a mozgássérült kisfi únak, aki en-
nek segítségével megkaphatta a járássegítő gépet – mondta Vanessza.

Takács Márk a 9–12 éves fi úk közül lett a „befutó”. A kisfi úra már az Újpest 
Arca-választás előtti napon is felfi gyelhettünk, hiszen a közismert rapper, Curtis 
nagy rajongójaként egy szám erejéig színpadra léphetett példaképével. A va-
gány, színpadra termett, életvidám kisfi ú  elárulta: jövő szeptembertől színpadi 
mozgást és éneket tanul, mivel énekesi pályára készül.

– Újpest Arcaként főleg az tetszett, hogy rengeteg helyre eljutottam. Külö-
nösen a Curtisszel közös szereplésekre emlékszem szívesen – mondta a kisfi ú.

Tátrai Adriennt a 16–20 éves lányok közül találta legrátermettebbnek a zsűri. 
– Nagyon sokat kaptam ettől a pár hónaptól. Annak ellenére, hogy nem 

én akartam jelentkezni, kizárólag édesapám unszolására neveztem be, ma már 
örülök, hogy megtettem. Azóta rájöttem, hogy ez sokkal többről szól, mint a 
szépségről, és ma már egészen másként tekintek az egészre – teszi hozzá a von-
zó nővé érett Adrienn.

Amit mindhárman megfogalmaztak: nagyon jó volt Újpest Arcának lenni, ami nem 
a szépségről, sokkal inkább az összetartozásról szól. Ha ők már nem is indulnak, a töb-
biek előtt azonban nyitva a lehetőség, hiszen Adrienn, Vanessza és Márk küldetése ha-
marosan véget ér, Újpest Önkormányzata pedig ismét keresi a város arcait. G. R.

Adrienn, Vanessza és Márk küldetése hamarosan véget ér, Újpest Ön-
kormányzata pedig ismét keresi Újpest Arcait! Július 15-ig várjuk az 
újpesti gyermekek, fi atalok jelentkezését, akik közül a nyár végi vá-
rosnapokon választja ki a zsűri azt a három fi atalt, akik értékes nyere-
ményekkel gazdagodhatnak, és a következő évben a várost képvisel-
hetik rendezvényeken, plakátokon. A kiírásról további információt a 
www.ujpest.hu/ujpestarca oldalon találhatnak.

E G Y  K É P  –  E G Y  M O N D A T

Városszerte kikerültek a virágtartókba a muskátlik, melyek új helyszíneken – Pozsonyi- és Dugonics utcákban – is díszítik Újpestet.

Újpest  
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Ilan Mor, az Izraeli Állam magyaror-
szági nagykövete Újpesten tett lá-
togatást május 14-én. A diplomatát 
Wintermantel Zsolt polgármester és dr. 
Tahon Róbert jegyző fogadta a városhá-
zán. Az épületben Ilan Mor megismer-
kedett Újpest múltjával és jelenével. 

– Budapesten dolgozó nagykövetként szerintem el-
sősorban nem az a dolgom, hogy az irodámban ül-
jek, hanem inkább az, hogy megismerjem ennek a 
gyönyörű városnak a részeit és az itt élő embereket. 
Nem beszélve arról, hogy a zsidóság múltja és jele-
ne is szorosan kötődik Magyarországhoz és a fővá-
rosához. Nagyon örülök, hogy közelebbről megis-
merhetek egy ilyen nagy múltú helyet, mint Újpest 
– mondta Ilan Mor.

A frissítő elfogyasztása közben a nagykövet meg-
hívta Újpest polgármesterét Izraelbe, Wintermantel 
Zsolt pedig az Újpest FC szurkolójaként a lila-fehér 
csapat egyik meccsére invitálta a futballkedvelő 
diplomatát. Ezt követően együtt koszorúzták meg 
a Mártírok utcai holokauszt-emléktáblát. 

– Örülök, hogy egy ország nagykövete fontos-
nak tartja megismerni a városunkat, és Újpest jó hí-
rét viszi a világba. Újpest az alapítása óta egy színes 
kultúrájú, vegyes összetételű város, ahol a zsidóság 
mindig is fontos szerepet játszott. A holokauszt Új-
pestet is súlyosan érintette, nagyon sok polgártár-
sunkat hurcolták el innen. Természetes, hogy az Iz-
raeli Állam nagykövetével emlékezünk az áldoza-
tokra – mondta a polgármester.

A közös főhajtás után Ilan Mor és vendéglátói meg-
tekintették az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményt, 
majd meglátogatták az Újpesti Zsinagógát. Itt Szerdócz 
Ervin rabbi fogadta a nagykövetet, aki előbb megnéz-
te a templomot és környékét, majd koszorút helye-
zett el a zsinagóga melletti Mártírok Falánál, amely a 
holokauszt újpesti áldozatainak állít emléket. A láto-
gatás zárásaként Ilan Mor diákoknak tartott előadást a 
Károlyi István 12. Évfolyamos Gimnáziumban.

– A legfontosabb a párbeszéd, hiszen így ismer-
jük meg egymást, és így tudunk együtt haladni elő-
re. Párbeszéd államok között és persze emberek kö-
zött. Ez nem egy sprintfutás, hanem egy lassúbb 
maraton. Fussuk együtt ezt a maratont! – összeg-
zett a nagykövet. JUHÁSZ MÁTYÁS

Újpesten járt az izraeli nagykövet

Párbeszéddel 
ismerjük meg 
egymást

Koszorúzás a Mártírok utcai emléktáblánál
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Boldog kutyusok és gazdáik vehet-
ték birtokukba kedden délután a 
Szabadság parkban az újpesti önkor-
mányzat által újonnan kialakított 
kutyafuttatót. A több mint hatszáz 
négyzetméteres területen fekvő, ár-
nyas fák alatti, füves kutyajátszóte-
ret a Közhasznú Foglalkoztató mun-
katársai a napokban fejezték be.

A Nem Nagy Dolog! kezdeménye-
zés egyik elemeként az újpesti önkor-
mányzat még több kutyafuttatót épít 
Újpest több pontján. A napokban a 

Szabadság parkban fejeződött be egy 
új kutyajátszótér kialakítása, amelyet 
kedden délután adott át az önkor-
mányzat nevében Wintermantel Zsolt 
polgármester és Balázs Erzsébet ön-
kormányzati képviselő.

– Nagyon sok itt élő kutyatulajdo-
nos keresett meg korábban azzal a 
problémával, hogy nem tudják hol sé-
táltatni kedvenceiket. Ezért is döntöt-
tünk úgy, hogy itt, a Szabadság park-
ban hozzuk létre, ahová korábban pó-
rázon hozták sétáltatni a négylábúa-

kat – tudtuk meg Balázs Erzsébet ön-
kormányzati képviselőtől.

– Azért kezdeményeztük az önkor-
mányzat felé a most elkészült kutya-
futtató megépí-
tését, mert ide, a 
Szabadság park-
ba sok család, kis-
gyermek jár, akik 
miatt nem akar-
tuk szabadon en-
gedni a kutyuso-
kat – mondta Margittay Anita, annak 
a Csibésznek a gazdija, aki a közelmúlt-
ban szívhez szóló levelet küldött a pol-
gármesternek. – Sok kutyás él erre, so-
kan írták alá a kérelmet is, mindannyi-
an hálásak vagyunk az önkormányzat-
nak, hogy meghallgatta a kérésünket 
– tette hozzá. 

Az önkormányzat nemcsak a fut-
tató létrehozásánál fogadta el az itt 
élők javaslatát, de annak kialakításá-
ban is támaszkodott a kutyatulajdo-
nosokra. A helyiek javaslatára így vá-
lasztották ki a Szabadság parknak azt 
részét, amely elég árnyékos és füves, 
valamint így kerültek ki a játszóeszkö-
zök, padok, melyeket az Újpesti Vá-
rosgondnokság készített a futtatóba.

– Korábban itt, a környéken csak pó-
rázon tudtuk sétáltatni a kutyáinkat, 
most, hogy készen lett az új futtató, sok-
kal többet járunk ki. Egész délutánokat 

töltünk el itt, és ennek köszön-
hetően lényegesen kezelhetőb-
bé vált a kutya – így Merza Éva, 
Tracy, a beagle lánykutya gazdája.

A gazdik örültek a korábban 
megkapott kutyapiszok-gyűjtő 
készleteknek is. Számukra ter-
mészetes, hogy felszedik kutyáik 
után a kutyapiszkot.

Csibész és barátai önfeledten vették 
birtokba az új játszóteret. Nagyokat lo-
holtak az árnyas fák alatt, kipróbálták a 
játékeszközöket, majd segítettek átvág-
ni a szalagot a polgármesternek. G. R.

EGYÜTT A TISZTÁBB ÚJPESTÉRT
Május 18-án reggel 9 órától újabb 
kutyapiszok-mentesítési akcióra 
vár mindenkit Újpest Önkormány-
zata. Ezúttal a víztorony mellet-
ti füves területet szabadítják meg 
a kutyaürüléktől az Állatmentő li-
gával és a Rex alapítvánnyal együtt. 
Várják az önkénteseket, akik szá-
mára meglepetéssel is készülnek.

Új kutyafuttató a Szabadság parkban

Csibész és barátai 
álma teljesült

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



A Napút irodalmi, művésze-
ti folyóirat napokban meg-
jelent, újpesti tematikájú 
lapszámának bemutatójára 
került sor május 11-én este 
az Újpesti Polgár Cetrum-
ban. A találkozó házigazdá-
ja Szondi György főszerkesz-
tő, dr. Hollósi Antal ország-
gyűlési képviselő, valamint 
Bertalan Tivadar képzőmű-
vész, író, Újpest díszpolgára 
volt, de a vendégek között a 
kiadvány több szerzőjével is 
találkozhattunk. A rendez-
vényt az Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola növendékeinek 
játéka színesítette.

rendezvény házigazdája Szon-
di György főszerkesztő, dr. 
Hollósi Antal országgyűlési 

képviselő, valamint Bertalan Tivadar 
képzőművész, író, Újpest díszpolgá-
ra volt, de eljöttek a lapszám szerzői: 

Hétvári Andrea költő, Molnár István 
Gábor fotóművész, Rojkó Annamária, 
az Újpesti Helytörténeti Értesítő szer-
kesztője, dr. Sipos Lajos irodalomtör-
ténész, Újpest díszpolgára, Szöllősy 
Marianne, a Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, továbbá Valachi Anna 
író, irodalomtörténész.

– Az a tisztem, hogy a Napkút Ki-
adó bemutatóját megnyissam, azé a 
kiadóét, amely nagyszámú kiadvá-

nyával már egy éve gazdagítja a vá-
ros kulturális életét. Külön öröm szá-
munkra, hogy most egy önálló, te-
matikus számban foglalkoznak kizá-
rólag Újpesttel – mondta el megnyi-
tójában dr. Hollósi Antal. Hozzátette: 
– Remélem, hogy a kiadványt megis-
merve az olvasók számára az is érez-
hető lesz, milyen jó, befogadó közös-
ség él ebben a városban. 

A 128 oldalas folyóirat nyolc színes 
oldalán helyi képzőművészek alkotá-
sai láthatók, mellékletében pedig az 
újpesti születésű Szőnyi István fes-
tőművész lányával, Szőnyi Zsuzsával 
készült beszélgetés olvasható, a mű-
vész képeivel illusztrálva. 

– Magától értetődőnek gondol-
tuk, hogy a nekünk otthont adó 
és általunk megszeretett város-
sal külön lapszámunkban foglal-
kozzunk. Már egy éve terveztük, és 
most sikerült megvalósulnia, kö-
szönhetően az újpesti önkormány-
zat támogatásának – szólt a kiad-
vány létrejöttéről Szondi György. 
(Bővebben: www.ujpest.hu) 

 G.R.

Múlt, jelen és jövő a tematikus számban

Újpest a Napútban
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– Mindegyik jelölt programjában szerepelt a köz-
biztonság és a köztisztaság javítása, a diákprog-
ramok kiszélesítése, a diákmunka bővítése. Mivel 
nyerted meg te a választást?

– Talán én voltam a leghatározottabb a jelöltek 
közül. Figyeltem a közönségre, és a zsűrivel is tar-

tottam a szemkontaktust. Néztem a többieket, és 
ők ezt nem így tették. Vagyis talán a legjobban a 
mi csapatunk „adta el” a programját, és összes-
ségében a mi munkánk volt a legkidolgozottabb.

– Miért indultál a diákpolgármester-választá-
son?

– A felkészítő tanárom mondta, hogy egy 
„nagyszájú” lány vagyok, jó ötleteim vannak, és 
ezekkel ki is tudok állni mások elé, amúgy is osz-
lopos tagja vagyok a diákönkormányzatnak, úgy-

hogy induljak el. Mivel szeretem a kihívásokat, és 
tényleg jobbá szeretném tenni Újpestet, ezért be-
levágtam.

– Mit vársz ettől az egy évtől? Miben változtat-
hat meg téged ez a szerep?

– Valószínűleg magabiztosabb leszek attól, 
hogy sokat kell majd szerepelnem, ami már az 
érettséginél is jól fog jönni. És azt is el tudom 
majd dönteni, hogy szeretnék-e politikával foglal-
kozni a jövőben, mert ez sem kizárt. J. M.

Középiskolák 23. Börzéje
Az Újpesti Kulturális Központ – Ifjúsági Ház idén szeptember 24–27. 
között 23. alkalommal rendezi meg a Középiskolák Börzéjét. Ameny-
nyiben az intézmények élni kívánnak a bemutatkozás lehetőségével, 
május 21-ig jelentkezhetnek a www.ujkk.hu/borze oldalról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével és e-mailben történő visszaküldésével. Cím: 
kovacs.bence@ujkk.hu. 

Szondi György főszerkesztő, Bertalan Tivadar képzőművész, 
Újpest és Budapest díszpolgára, valamint dr. Hollósi Antal országgyűlési 

képviselő a Napút tematikus számának bemutatóján

Anetta, a diákpolgármester 
Az Újpesti Diáknapok zárásaként választották meg az új diákpolgármes-
tert a városházán. Egy évig Fehér Anetta, a Kanizsay Dorottya Egészség-
ügyi Szakképző Iskola diákja viseli a címet.

Már 13 180-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                   oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 
Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén 
tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu 

weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.



Három évtizede nyitott meg a kellemes, han-
gulatos kozmetikai üzlet az István úton, a Kül-
városi Kávéházhoz közel. Vendégeinek egy ré-
sze azóta is hozzá jár, sokan már a lányaikat, 
unokájukat is hozzák. Gáti Marika, az üzlet tu-
lajdonosa azt mondja: titkuk, hogy náluk a ki-
szolgálás gyors, a hangulat családias, áraik pe-
dig kedvezőek.

– Igazi régi újpesti családba születtem. Édes-
anyám az önkormányzatnál, édesapám pedig a 
pamutgyárban dolgozott, én 1972-ben érettségiz-
tem a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Az Észak-
pesti Fodrász Ktsz-nél végeztem kozmetikusként, 
az első tíz évet náluk töltöttem, a Pozsonyi úton. 
Akkor jött a lehetőség, hogy kibéreljük e jelenlegi 
kis üzletet az önkormányzattól, azaz akkor még a 

tanácstól. Kicsit félve léptem ki a megszokott kö-
zegből, hiszen még a gyerekeim is kicsik voltak, de 
nem bántam meg – mondja Gáti Marika kozme-
tikus, az üzlet tulajdonosa. 

Mint megtudtuk, azóta sokan idecsábították a 
barátnőiket, ismerőseiket, családtagjaikat, de Ma-
rikának akadnak vendégei, akik már tanulókorától 
hozzá járnak, sőt vannak családok, ahonnét több 
generáció szépül itt. 

– Mi még úgy dolgozunk, ahogy egykor én is ta-
nultam, és amely üzletünk vonzereje, vagyis hogy 
egyszerre, felváltva akár több vendéget is keze-
lünk. A gyorsaság miatt további előnyünk, hogy 
emiatt akár bejelentkezés nélkül is „beeshet” a 
vendég, így a máshol tapasztaltakhoz képest sok-
kal kedvezőbb áron tudjuk kínálni szolgáltatása-
inkat. Akik hozzánk járnak, szeretik, hogy itt csa-
ládias a légkör, és nyitvatartási időben akármikor 
jöhetnek, biztosan nem utasítjuk el őket. Megszé-

pülve, elégedetten távoznak – mesél üzletpoliti-
kájukról Marika.

Mint elmondta, egészségügyi problémái miatt 
ma már főként a lánya viszi az üzletet, de azért 
heti néhány alkalommal még ő is bejár.

– Főleg a bőrgyógyászathoz közel álló kezeléseket 
folytatunk, kevésbé a dekorkozmetikai irányvonalat 
visszük. Az elmúlt években több mint húsz kozmeti-
kustanuló végzett nálam. Mindannyian újpestiek vol-
tak, és büszke vagyok, hogy hárman saját üzletet is 
nyitottak itt, Újpesten – árulta el. – Gyerekkoromtól 
hosszú évekig éltem Újpesten. Itt nőttek fel a gyer-
mekeim, ma is itt élnek, az unokáim idejárnak isko-
lába, jómagam azonban néhány éve átköltöztem Rá-
kospalotára. Nemrégiben megözvegyültem, és azon 
gondolkodom, visszatérek Újpestre, hiszen minden 
ideköt – meséli Gáti Marika.  G.R.

Cím: Budapest IV., István út 22. Tel.: 379-1537

Made in 
Újpest

Negyven éve 
szépíti a hölgyeket  

A 10-es villamos az Újpesti 
Naplóban – emlékek, történetek

Protokollfogadás 
– balról 
Nagy vendégjárás volt az Izzóban. Kereskedők, 
műszakiak jöttek a világ minden tájáról nap mint 
nap, és gyakran magas rangú politikai delegá-
ciók. Ők nem villamoson, de a „nyomán”! „For-
galmukat” a protokollosztály vezényelte, Dobi 
Mariannal az élén. A végrehajtásban Borhy Dezső 
konyhafőnöknek és csapatának volt főszerepe.

Nagy kalamajka egyszer, Grisin fogadásán adó-
dott. Ő a moszkvai pártbizottság főtitkára volt, 
oroszosan egyszerű és oroszosan közvetlen, pedig 
pártja második emberének számított. Nem is várta 
el, hogy nagy ügyet csináljunk belőle, de mi csinál-
tunk! Látogatása előtt az egész tmk-t 24 órás mű-
szakra rendelték be, hogy fogadásra alkalmassá te-
gye a gyárat ott, ahol a vendég és kísérete végig-
megy. Minden simán ment. Érkezés. Köszöntés, di-
csérő szavak, kölcsönös udvariasság, konyak, aztán 
irány az üzem!

Grisin elindult a forgatókönyv szerinti útvona-
lon. Bokrok lenyírva, az oldalnövényzet felfésülve, 
minden eltakarítva, kifestve, lemeszelve, ahogy kell 
ilyenkor. Lift föl, lámpagyár, 3000-es sor, érdeklődés, 
csodálkozás, mutogatás, sétálás a gépek mellett ülő 
csinos lányok között, aztán a másik lépcsőház, te-
herlift, le a földszintre, a Fénycsőgyárba.

Csakhogy a lift nem indult el. Rohangászás, te-
lefonálás, tmk, liftszerelők, mi a túró van? Jöjje-
nek! Nincs idő! Grisin mosolyogva intett, hogy utá-
na. És elindult lefelé. Gyalog! Csakhogy a „fes-
tés” a lépcsőházban tényleg addig tartott, 
„ameddig a szem ellát”: fönn a kanyar vé-
géig, lent a kanyar végétől. Közte a min-
dennapok szocialista realizmusa. Kosz-
szal, fi rkákkal, rajzokkal, a kedvenc 
csapattal, de leginkább a nemiség 
egyszerű ábrázolásával. Grisint nem 
zavarta. Lehet, észre sem vette… És 
még nem volt vége!

A tárgyalóban udvarias, dicsérő 
mondatok szovjet részről, elégedett, mo-
solygós bólogatás magyarról. Grisin emelné bú-
csúpoharát, csakhogy az övében még volt konyak, 
a többiekében már nem. Azokat talpig kiürítették. 
De a főtitkárt nem zavarta a konyakhiány 
sem. Széttöltögette sajátját a többiek poha-

raiba. Most kellett volna, Pubi, valami csoda, de fő-
leg konyak! De se Borhy, se csoda, se konyak! Ven-
déglátók és vendégek lehajtották, ami Grisin ko-
nyakjából a poharukba jutott, és elköszöntek. 

A delegáció már a 10-es útján járhatott, amikor a 
főnök kiszólt Mariannak, hogy hívja Borhyt.

– Itt vagyok, főnök, parancsoljon velem – kez-
dett Borhy.

– Hogy fordulhatott elő? Mit történt magukkal?
– Főnök, én tehetek róla, én vagyok a hibás! – 

mondta Borhy. – Ha akarja, kám-
zsába bújok, hamut szórok a 

fejemre, és Canossát járok. 
Azt hittem, hogy ez egy 

jégcsapmerev fogadás, 
nem azt, hogy ez egy 
söntés!

Mit mondott Árpi? 
Nem hallottuk, mert ő 
nem hangerővel, hanem 

szavakkal fejezte ki indu-
latait. Az se derült ki, hogy 

volt-e a konyakhiányban némi 
szándékosság. Pubi egy-két perc múlva 

átvonult a szobán, nem szólt, csak 
büszkén távozott. 

 RÉTI JÁNOS 

6 M ú l t i d é z ő

ott, 
é-
-

o-
lné bú-
olt konyak,
kiürítették. 
iány 
oha-

zsába 
fejem

Azt
jé
n

sz
latai

volt-e a 
szándékosság. P

átvonult a 
büszké

 



A védőnők szervezik a partit

Huszonöt 
évesek lettek
A rendelő fennállásának 25. évfor-
dulóját megünnepelendő, születés-
napi ünnepséget szervez a Védőnői 
Szolgálat a Galopp utca 6. szám alatti 
gyermekrendelőben, illetve közvet-
len környezetében. A május 31-ére, 
péntek 9-12 óra közötti időre terve-
zett műsoros délelőttön a gyermek-
műsorok és a prevenciót szolgáló 
egészségügyi előadások, kötetlen be-
szélgetések jól megférnek együtt. 

– Elrepült ez a negyedszázad, nagyon jól emlékszem 
még arra, amikor a rendelő berendezésével fogla-
latoskodtunk. Akkoriban érkeztek az első lakók. 
Számtalan feladatunk volt, nagy volt az ellátandó 
terület is – mondja Kramlikné Hezler Ágnes, a Ga-
lopp utcai Védőnői Szolgálat vezetője. – Időközben 
felépült Káposztásmegyer II.-n is a gyermekrendelő. 
2005 óta négy orvos munkáját és a családokat se-

gítjük mi, öten, védőnők. Személyes és olykor életre 
szóló kapcsolatban vagyunk a családokkal, huszon-
öt év alatt felnőtt egy generáció. Öröm számunkra, 
amikor az egykori kisbabákat, a szemünk előtt felnö-
vő fi atalokat anyukaként, apukaként látjuk viszont. 
És szerencsére fi atalodik a lakótelep, sok a gyerme-
kes család. Ezért gondoltunk arra, hogy a nevezetes 
születésnapot ünnepeljük meg együtt. A szervezés-
ben megkeresésünkre sokan mellénk álltak – foly-
tatja Ágnes. Arról, hogy mit terveznek, a vezető vé-
dőnő szívesen mesél: – A tanácsadói helyiségben a 
csecsemőtáplálásról, a lázcsillapításról egyaránt be-
szélgetünk. A nyarat várva számtalan dologra kell 
felkészülnie egy kisgyermekes családnak, ebben se-
gítünk. Szó lesz a napvédelemről, a bőrápolásról s 
például arról, mit tehetünk gyermekeink egészsé-
ges fogaiért. A felnőtteknek vérnyomásmérést, test-

súlymérést, testtömegindex-számítást végzünk. Az 
utcafronton 11 órától a Majorka Színház A pártás 
királylány című bábelőadással szórakoztatja a pub-
likumot, amelyet Szabó András és zenekara vala-
mint Szórádi Viktor és partnere közreműködésével 
táncház követ. Számtalan szülinapi meglepetéssel 
várjuk a családokat.  B. K.

A születésnap apropóján a Védőnői Szolgá-
lat rajzpályázatot is hirdet a gyermekeknek, az 
egészség, a boldogság és a család gondolatkö-
réből merítve. Arra kérik a szülőket, hogy a raj-
zokat május 27-ig juttassák el a Védőnői Szol-
gálathoz. A rajzok az ünnep dekorációit színe-
sítik, és az ünnepségen a legjobban tetszőket 
díjazzák is. 

Utcáról utcára

Otthon, több 
dimenzióban
Újpesten közel háromszáz elnevezett 
közterületet találunk. Sorozatunk-
ban arról kérdezzük az újpestieket, 
tudják-e, kiről, miről kapta a nevét 
az utca, ahol otthonuk található. 

Edina, a Munkásotthon utcai új építésű ház lakója 
azzal kezdi: – Nem vagyok újpesti születésű, de fel-
költözésem idején olvastam egy cikket az újságjuk-
ban arról, hogy kultúrház állt itt, nem is olyan mesz-

sze a mi házunktól, s 
mintha egy falmaradvá-
nya meg is lenne.

Dr. Barkócziné Du-
dás Júlia kozmetikus 
igazi lokálpatrióta: – A 
Munkásotthon utca 7.-
ben születtem. A ker-
tes ház az első között 
esett a szanálás áldo-

zatául. Emlékszem az Újpesti Munkásotthonra, és 
arra is, hogy munkások adták össze a pénzt a fel-
építésére. Fellépett itt Gobbi Hilda és Major Tamás 
is. Szinte minden iskolai ünnepséget itt tartottunk, 
szerepeltünk. Az Április 4-e Téri Általános Iskolában 
Gergely Ágnes volt az irodalomtanárunk. Ha szépen 
szavaltunk egy verset, például A walesi bárdokat, 
két ötöst is ért! Tiniként remek táncestekre jártunk 
a Munkásotthonba, épp a napokban akadt a ke-
zembe a Koós Jánostól kapott dedikált fénykép. Itt 
zenélt az Atlantisz és Radics Béla is! Sok éve ennek. 
Akkor még nem gondoltam, hogy egyszer az épüle-
tet lebontják (Hatvan éven át, 1909-től 1969-ig állt 
az épület. A szerk.). A férjem mondta évekkel ez-
előtt, visszavisz engem a Munkásotthon utcába. Így 
is történt, a szülőházamtól néhány méterre lakunk. 
Védett utcanév is lett a Munkásotthon utca. 

– 2002-ben, amikor megkezdtem Újpesten lelké-
szi szolgálatomat, elődöm, Blázy Lajos elkísért en-
gem a környék feltérképezésére – mondja Solymár 
Péter evangélikus lelkész. – Megérkezvén a Mun-
kásotthon utca 50. szám alá, bementünk az épület-
be. A közös udvarral, mellékhelyiséggel rendelke-
ző házat már kevesen lakták, mert hamarosan sza-
nálták, de még mindig érezni lehetett az orgona il-
latát, a folyosón maradt székek beszélgetésre invi-
táló nyugalmát. Lajos bácsi elmondta, hogy a kör-
nyéken ezek a házak jelentették az otthont sok csa-
lád számára. A panelrekonstrukciós programmal 

eltűnt az egyudvaros 
épületek sokasága, de 
sokan jöttek a lelkészi 
hivatalba, „leadva” ta-
licskát, hordót, gyalu-
padot, a kéréssel: „Tisz-
telendő úr! Őrizze meg, 
visszajövünk érte, mert 
itt szeretünk élni!” – 
emlékezik Solymár Pé-
ter.  B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: Munkás-
otthon utca (1955, előzőleg Bútorgyár utca, 
1953, Somogyi Béla utca, 1948, Kolozsvári 
utca, 1923, Gyár utca 1882 előtt). Aradi utca 
21.-től a Viola utca 11.-ig. Az elnevezés emlé-
ket állít az ebben az utcában a XX. század ele-
jén létesített munkásotthonnak, mely intéz-
mény fontos szerepet játszott az újpesti mun-
kások kulturális és politikai életében.
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A védőnők számtalan születésnapi meglepetéssel készülnek a megtervezett programok mellett



Sporttáborok az aktív 
nyári szünetért

A gyermekek lételeme a sport, a mozgás. Hogy 
életükből nyáron se maradjon ki a mozgás, 
sporttábort szervezünk számukra a Fit Forma 
Stúdióban, a Király utcában. Nyári napközis tá-
boraink tartalmas elfoglaltságot kínálnak, szak-
képzett edzőink, tanítók, anyanyelvi tanárok te-

szik felejthetetlenné a táborokat a gyermekek számára – mondja a 
táborokat szervező Fit Forma Stúdió Újpest tulajdonosa, dr. Csomai 
Zita orvos-természetgyógyász, életmód-tanácsadó és terapeuta.

Június 17–21. között sport–angol, június 24–28. között pedig „indi-
ános” német nyelvű sporttábort szervezünk, ahol a mozgás mellett a 
nyelvgyakorláson a hangsúly. Július 1–5. között a „Zöld béka sport-kör-
nyezetvédő” táborunk sok izgalmat rejt. Kisebb gyerkőcöknek ajánljuk 
a július 8–12. közötti egészséges életmód- és okostorna-tábort, ahol 
rengeteg tanulássegítő gyakorlatot végzünk. A nagyobb, 12–14 éves 
lányokat augusztus 5-től 9-ig „csajos táborral” várjuk, ahol mindent 
megbeszélhetnek szakembereinkkel. A bőrápolástól az öltözködésen 
át az esetleges tabutémák is nyíltan szóba kerülnek. A kis ezermesterek 
számára pedig augusztus 12–16. között sport- és barkácstábort szerve-
zünk, amely az államalapítás ünnepe köré épül. 

Turnusonként, a jelentkezés sorrendjében maximum húsz gyereket tu-
dunk fogadni, ezért ha megtaláltuk a legvonzóbb ajánlatot, érdemes lefog-
lalni, mert hamarosan betelhetnek a helyek. Könnyítésként SZÉP-kártyát is 
elfogadunk a szabadidőzseb terhére – teszi hozzá a létesítmény vezetője.

A táborokról további információt a Fit Forma Stúdió helyszínén, a Király 
utca 13. alatt személyesen vagy a 06-70 336-7773-as számon kaphatnak. (x)

Az újpestieknek a szolgálta-
tásainkból, -10% kedvezményt 
biztosítunk a táborok árából

a kupon felmutatása után.



ÚJPESTI SAJTÓ AZ
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Lassan húsz éve, hogy a 
Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat (TRÖK) és 
Újpest Önkormányzata élet-
re hívta a Káposztásmegyeri 
Napot. Idén május 11-én kö-
zel ötezren neveztek, de en-
nél többen mozogtak, fu-
tottak, bicikliztek az Újpes-
ti Futó- és Kerékpáros Fesz-
tivál tavaszi fordulójában 
Káposztásmegyeren. Újpest 
Arcai szintén a mezőnnyel tar-
tottak.

A versenyben ezúttal is a rész-
vétel, nem a győzelem volt a fon-
tos, így mindenki nyertesnek 
érezhette magát, aki a versenytá-
vot teljesítette. A nagy izgalom-
mal várt soroláson dr. Dabous 
Fayez, a TRÖK elöljárója, vala-
mint Jánszkyné Ulman Mária elöl-
járó-helyettes adta át a számtalan 
ajándékot és a fődíjat. A minifutás 
ajándéksorsolásán a fődíjként fel-
ajánlott kerékpárt Johan Ben-
ce vitte haza, a maxifutás és ke-
rékpározás nyertese Kovács And-

rás volt. A pedagógusok között 
kisorsolt kerékpárnak Bartháné 
Varga Mária, a Halassy Olivér Né-
met Tagozatos Általános Iskola 
tanára örülhetett. 

A délután a felhőtlen szórako-
zásról szólt, gyermekeknek és fel-
nőtteknek szánt produkciók vál-
tották egymást a Kósa Pál sé-
tányon. A bulihangulatot töb-
bek között Baricz Gergő, Antal 
Timi és a ráadásszámokat is hozó 
Hooligans szolgáltatta a több ez-
res tömegnek. „Legyen valami 
pezsgés, legyen valami mozgás” 
– énekelte a tömeggel együtt a 
Hooligans szombat este. Nos, a 
Káposztásmegyeri Napon mind-
ezekben volt részük a kilátoga-
tóknak.  U. N.

Több ezren futottak, 
bicajoztak, buliztak

Családi Nap 
a víztoronynál
Május 25-én Családi Napra vár minden-
kit Újpest Önkormányzata a Találkoz-
zunk többször! programsorozat kereté-
ben a város emblematikus épületénél, a víz-
toronynál, ahol újra ismert sztárokkal talál-
kozhatunk a rendezvény színpadán. A kilá-
togatókat 10 órától kézműves-foglalkozás, 
vidámpark, légvár, arcfestés és számtalan 
meglepetés várja. A családfőkre is gondol-
tak, este a BL-döntőt kivetítőn élvezhetik.

A Családi Nap délutánja és az este igazi sztár-
parádét ígér. A fellépők között lesz Farkasházi 
Réka, a népszerű színész-énekesnő.

– Ahogyan nézőink már megszokhatták, a 
kortárs magyar irodalom gyermekverseit hall-
hatják tőlem, megzenésítve. Ezúttal új dalaink-
ból hozunk ízelítőt, kiegészítve régebbi számok-
kal és egy-két ismert slágerrel. Remélem, kicsik 
és nagyon egyaránt élvezik majd – mondja Réka.

Kasza Tibi arról ismert, hogy koncertjein 
mindig hatalmas hangulatot teremt.

– Tavaly egy kereskedelmi rádió roadshow-
jának egyik állomásaként már jártam Újpes-
ten, ahol fergeteges bulit csináltunk. Most is 
nagyon várom a fellépést a Családi Napon 
– mondja. Hozzáteszi: a tőle megszokott fel-
hőtlen, közvetlen, vidám bulira számíthat a 
közönség, a legnagyobb Kasza Tibor-sláge-
rekkel, valamint Crystal-klasszikusokkal.

Kocsis Tibor, a 2011-es X-faktor győzte-
se is vendégeskedik nálunk a Családi Napon.

– Közel féléves munka után tavaly jelent 
meg saját albumom. Az újpestiek erről hall-
hatnak majd ízelítőt. Lesznek benne lírai 
balladák, de tőlem talán szokatlan, karcos 
hangvételű dalok és jó pár modern, vidám 
zene is – mondja mindenki Tibója. G. R.
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Az Újpesti Kalandtúra Suli közel fél 
éve indította el Nagyvárosi termé-
szetbúvár elnevezésű tanfolyamát a 
Farkaserdőben. A tanulmányokban 
részt vevők az erdők világának vizsgá-
latán túl megismerkedhetnek a tanya-
si élet rejtelmeivel, valamint a külön-
böző népi kézműves-foglalkozásokkal. 

tanfolyam megálmodójától és életre hívó-
jától, a Kalandtúra Suli vezetőjétől, Gajda 
Ágostontól megtudtuk: jelenleg hétvégen-

ként, két csoportban folyik az oktatás. Az ötven 
résztvevő többsége Újpesten élő, négy és öt év kö-
zötti gyermek. A tanfolyam ősztől június végéig tart, 
majd júliusban és augusztusban táborozás követke-
zik. A táborozás Verőcén lesz, a suli egyik tanárának, 
Tóth Dávid szobrászművésznek a birtokán. Az egy-
hetes turnusokban arra törekednek, hogy a gyerekek 
számára ne csak olvasmányélmény legyen Fekete Ist-
ván Tüskevár című regénye, hanem meg is elevened-
jenek annak történetei.

A nagyvárosi kalandtúra-tanfolyamról még meg-
tudtuk, hogy a gyerekek a Farkaserdő növény- és ál-
latvilágának megismerésén túl hazánk tájegységei-
nek élővilágába is betekintést kapnak. Erre szolgál-
nak a minden hónap negyedik vasárnapján meg-
rendezésre kerülő családi kirándulások, amelyeken 
mindig más tájegységünket keresik fel. A suli tanyá-
ján a gyerekek növényeket termesztenek, és külön-
böző háziállatokat nevelnek. Tóth Dávid Újpesten 
élő szobrászművész pedig nem csupán a tábor ide-
jén, hanem a tanfolyamok keretében is tart kézmű-
ves-foglalkozásokat.

Gajda Ágoston elárulta, hogy a tanfolyam veze-
tőinek többsége tornatanár. Így nem csoda, hogy 
a résztvevők tanulnak még táborozási technikákat, 
lovaglást és íjászatot, valamint elsajátítanak köté-
len ereszkedési módokat, és megtanulják a kötélen 
csúszást is.

Ezenkívül a gyakorlati oktatásban szerepel még a 
tábortűzgyújtás, a csapdaállítás, a csomókötés-ké-
szítés és a halászat. Az elméleti oktatásban pedig 
megtanulhatják a diákok a térképen való eligazo-
dást, az elsősegélynyújtást és az időjárás-felmérést 
mindenféle modern eszköz használata nélkül.

 MBC

Nagyvárosi természetbúvárok 
a Farkaserdőben és azon túl

A

Volt pezsgés és mozgás is, miként a Hooligans együttes kívánta

Bemelegítés a maxifutás előtt. A tömegben 

Újpest Arcai: Adrienn, Vanessza és Márk

A bringás verseny ezúttal is népszerű volt

Az erdő megannyi kalandot, élményt nyújt

A megújult tűzrakó hely biztos találkozási pont

Baricz Gergő 
megdobogtatta 
a lányszíveket 

Kitűnő hangulatban

Káposztás-
megyeri 
Nap 2013



Tisztelt Újpestiek! A Fidesz meg-
kezdte aláírásgyűjtő akcióját a 
rezsicsökkentés megvédése érde-

kében. Az újpesti Fidesz-irodában az aláb-
bi időpontokban tölthetik ki az íveket: 
Hétfőtől péntekig 11.00–18.00. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905
 
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
május 27-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 
56. Tel.: 369-0905. Németh Edit Éva, 
Hladony Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők június 3-án, hétfőn 17-től 18 
óráig tartanak fogadóórát. Balázs 
Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők 
június 3-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tarta-
nak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormány-
zati képviselők június 10-én, hétfőn 
17-től 18 óráig; Bartók Béla önkormány-
zati képviselő június 11-én, kedden 18-tól 
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén 18 órától 19 óráig tart 
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), fenntartható fejlődési 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18–19 óra között, vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor.

Újpesti LMP-iroda: 1041 Budapest, 
István út 22. Tel.: 06-20 390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. Facebook.com/
LMPujpest

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes, telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előze-
tes, telefonon történt egyeztetés alapján 
– a 369-4205-ös telefonszámon, hétköz-
nap 14-től 17 óráig hívható – bármikor; 
Szabó Gábor önkormányzati képviselő 
minden hónap első hétfőjén 17-től 18 
óráig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Budapest, Nádor u. 
1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre 
önkormányzati képviselő minden hónap 
első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Budapest, Bőrfestő 
u. 5–9.).

GYERMEKNAPI KAVALKÁD
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezetének Nőtagozata Gyermeknapi 
Kavalkád címmel jótékonysági gyermek-

napot tart 2013. május 25-én (szomba-
ton) 10-től 13 óráig a 1046 Bp., Nádor utca 
1. szám alatt. Zenés, játékos foglalkozással, 
sportvetélkedőkkel, kincsvadászattal, kéz-
műves-foglalkozással (lufihajtogatás, szal-
vétatechnika, origami) és egyéb meglepe-
tésekkel várjuk a kedves gyerekeket. 

A rendezvény védnökei: dr. Trippon 
Norbert, az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezetének elnöke és Kiss 
Péter országgyűlési képviselő. 

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Újpestért 
Egyesület

Életmentő pontok 
Újpesten
Automata defi brillátor készülékek 
Újpesten: Ady Endre Művelődési 
Ház (1043 Bp., Tavasz utca 4.); Pol-
gármesteri Hivatal (1041 Bp., Ist-
ván út 14.); Kihelyezett Okmány-
iroda (1048 Bp., Hajló utca 42-44.); 
Újpesti Szent István téri piac, 
Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonke-
zelő Zrt. (1042 Bp., Munkásotton u. 
66-68.)

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Dobos Éva grafikusművész 
kiállítása. Megnyitó: május 16-án 
18 órakor. Látogatható: június 
2-ig. Újpesti Polgár Centrum, 
Újpest Galéria
� Sáfár Pál festőművész kiállítá-
sa. Megnyitó: május 17-én 18 óra-
kor. Látogatható: június 2-ig. 
Újpest Galéria
� Művész-tanárok képző- és 
iparművészeti kiállítása. 
Látogatható: május 20-ig. Károlyi 
Galéria, Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium
� Szellemország fővárosa 
Pripjaty. Várai Mihály fotóripor-
ternek, az Újpesti Napló fotósának 
kiállítása. Megtekinthető június 

15-ig mindennap 9-től 18 óráig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� Variációk egy fekete zongorá-
ra, Liszt Ferenc emlékére. A 
zene és a fotóművészet kapcsola-
ta Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulójára. A MAOE fotómű-
vészeti tagozatának kiállítása. 
Megtekinthető május 22-ig min-
dennap 9–18 óra között. Ifjúsági 
Ház, Új Galéria
� Afrika arcai. Dr. Jakkel Anna 
Mária az Afrikai–Magyar 
Egyesület önkéntes orvosa fotóki-
állítása. Megnyitó: május 23., 17 
óra. Megtekinthető: június 2-ig.
Ifjúsági Ház, Új Galéria
� Távol és oly közel. 
Fotókiállítás. A Parasportpress 

Jövőjéért Közhasznú Alapítvány 
és a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség közös fotókiállítása. 
Június 2-ig látogatható. Ady Endre 
Művelődési Ház

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
� Két évezred között – fejeze-
tek Újpest történetéből. Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény. 
Vasárnap és hétfőn zárva.

HETI PROGRAMNAPTÁR
Május 15., szerda
DIÁKOKNAK
� 14.00–15.30: Játssz-óra. 
Csütörtökön is. Ifjúsági Ház

Május 16., csütörtök
FELNŐTTKÉPZÉS
� 15.00–19.00: Felnőttképzési 
Tanácsadó Szolgálat. Ady Endre 
Művelődési Ház

Május 17., péntek
ZENÉS EST
� 19.00: Évadzáró Örömzene. 
Ifjúsági Ház

Május 18., vasárnap 
� 10.00–16.00: Madarak és fák 
napja. Rex Állatsziget

Május 19., vasárnap
ZENÉS, TÁNCOS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. 
Ady Endre Művelődési Ház

Május 21., kedd
Az Újpesti Nyugdíjasklub kirán-
dulása. Jelentkezés: 231-6000, 
illetve katona.gyongysi@ujkk.hu 
címen.

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. Ifjúsági 
Ház

Május 22., szerda
� 8.00: A Kihívás Napja. Szent 
István tér és számos újpesti hely-
szín

KÖNYVJELZŐ
� 18.00: Könyvjelző. Nők 
Olvasóköre. Újpesti Polgár 
Centrum

ELŐZETES
� Börzsöny-túra. A Bagoly Klub 
túrája május 26-án. Előzetes 
jelentkezés a 231-7084-es számon 
és a kovacs.bence@ujkk.hu 
címen.

Összeállításunk nem tartal-
mazza a teljes kínálatot. A 
műsorváltoztatás jogát az 
intézmények fenntartják. 
Kérjük, érdeklődjön a helyszíne-
ken is!

11–13 éves korosztály számára

Békeposzter-pályázat
A mi világunk, a mi jövőnk címmel 
a Lions Clubok Nemzetközi Szövet-
ségének felhívására az Újpest-Árpád 
Lions Club – Újpest Önkormányza-
tának támogatásával – meghirde-
ti a 2013. évi békeposzter-pályázatát 
11–13 éves korosztály számára. A pá-
lyázati kiírást Saly Péter klubelnök és

dr. Molnár Szabolcs alpolgármester jegyzi. A felhívásra az 
1999. november 16. és 2002. november 15. között szüle-
tett fi atalok munkáit várják. Beküldési határidő: 2013. ok-
tóber 10.

Beküldési cím: Újpest-Árpád Lions Club, Újpesti Polgár 
Centrum (Budapest, IV. Árpád út 66.).

Díjazzák a I., II., és III. helyezettet és a legaktívabb iskolát. 
A kiállítással egybekötött díjkiosztó ünnepség 2013. októ-
ber 21-én lesz az Újpesti Kulturális Központ – Ifjúsági Ház-
ban.

A részletes pályázati feltételek és tudnivalók a 
www.ujpest.hu oldalon olvashatók.

ÚJPEST – ÁRPÁD L. C.

1994



un Miklós Széchenyi-díjas történész, egye-
temi tanár legutóbbi, eddig talán legizgal-
masabb könyvének bemutatójára érkezett 

Újpestre, amelyben főként Sztálin utolsó éveivel 
foglalkozik. A csaknem egyórás, lebilincselő előadás 
előtt a házigazda, dr. Hollósi Antal ügyvivő, ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a történészt.

Kun Mikós megosztotta velünk sokéves kutatá-
sainak legapróbb részleteit is. Előadásában a zsar-

nok életének félelmekkel, betegségekkel terhelt 
szakasza mellett egyebek között számtalan érde-
kes részletet megismerhettünk Sztálin grúz gyöke-
reihez való viszonyulásáról, szellemi képességeiről 
és természetesen a regnálását jellemző mérhetet-
len emberirtásról. 

Kun Miklós csak mesélt, és előttünk szinte meg-
elevenedett a generalasszimusz terror alatt reszkető 
szűkebb és tágabb környezete, vezérkara, családtag-

jai, akik életének megannyi szálát tartotta a kezé-
ben. Szinte elképzelhetetlennek tűnik a történet, de 
sajnos igaz, hogy elhatalmasodó depressziójának, 
szaporodó démonainak „köszönhetően” hajnali há-
rom óra előtt soha nem aludt el, beteges bioritmu-
sát pedig mindenkire ráerőltette. 

Olyan döbbenetes kifejezéseket tanulhattunk 
meg az est során, mint a „testmechanikus”, aki elő-
re meghatározott kvóta szerinti mennyiségben kí-
nozta-végezte ki a rendszer és maga Sztálin vélt és 
valós ellenségeit. Hallhattunk a tervszerűen elvég-
zett mesterséges kiéheztetésekről, amelyeknek kö-
vetkeztében 1931–33 között hétmillió embert ir-
tottak ki, köztük hárommillió gyereket. Sztálin em-
beri sorsok és szenvedések iránti legmélyebb kö-
zönyéről talán Kun Miklós azon története árulko-
dott leginkább, amelyben arról mesélt, ahogy a dik-
tátor a végtag nélküli, de kitüntetésekkel teleagga-
tott háborús veteránokat összegyűjtette és depor-
tálta csupán azért, mert nem bírta a látványukat.

A csaknem egy óra 
villámgyorsan elrepült. 
A történész a hallga-
tóság minden kérdésé-
re szívélyesen válaszolt 
a végén. Megtudtuk, 
új könyvet fejezett be 
nemrégiben, amelyet 
hamarosan bemutat 
olvasóinak. 

 GAZSÓ RITA

Sztálin alkonyáról Újpesten
Sztálin alkonya című munkájáról mesélt hallgatóságának Kun Miklós történész, 
egyetemi tanár május 10-én az Újpesti Polgár Centrumban, ahová az Újpes-
ti Közművelődési Kör és az Újpesti Városvédő Egyesület meghívására érkezett. 
Az est házigazdája dr. Hollósi Antal, a kör ügyvivője, országgyűlési képviselő volt.

Fotókiállítás az 
esélyegyenlőség 
jegyében
Távol s oly közel címmel nyílt meg 
eM. Soós György és Wei Xiang közös 
fotókiállítása az Ady Endre Művelő-
dési Ház galériatermében. A képek 
mindegyike a speciális olimpikonok 
felejthetetlen pillanatait mutatja be, 
és egyben felhívja a fi gyelmet arra, 
hogy a rajtuk szereplőknek a sport 
talán az egyetlen lehetőség az integ-
rációra és az elfogadásra.

megnyitón elhangzott: Wei Xiang és eM. Soós 
György fotóművészek több mint húsz éve 
szoros kapcsolatot ápolnak a Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetséggel, képeiken emberi történetet, 
arckifejezést, mosolyt és könnyeket is láthatunk.

Az újpesti székhelyű Parasportpress Jövőjéért Köz-
hasznú Alapítvány és a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség közös szervezésében május 8-án megnyi-
tott tárlatot Újpest Önkormányzata részéről dr. Mol-
nár Szabolcs alpolgármester méltatta.

Lengyel Lajos, az 1989-ben alakult Magyar Speciá-
lis Olimpia Szövetség elnöke a kiállított fotókról azt 
mondta, nem kifejezetten a versenyt, sokkal inkább 
az előtte-utána lévő pillanatokat örökítik meg, és 
nagy szó, hogy a tárlat Újpestre is eljuthatott.

A mintegy háromszázezer, értelmi fogyatékosság-
gal élő ember számára az egyik legfontosabb cselek-
vési lehetőség a sport. Állapotuk miatt azonban igen 
kevés lehetőség kínálkozik arra, hogy részesülhesse-
nek a mozgás és a sport minden áldásában, és épp 
eme társadalmi hátrányok megszüntetése érdeké-
ben csatlakozott Magyarország a Nemzetközi Speci-
ális Olimpia Szövetséghez. A tárlat június 2-ig láto-
gatható. 

(Bővebben: www.ujpest.hu) M. O. A.

A
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Kun Miklós sokéves kutatásainak 
legapróbb részleteit is megosztotta 

hallgatóságával, és szívélyesen 
válaszolt a kérdésekre is

A sport a fogyatékkal élőknek is lehetőséget biztosít, ezért fontos, hogy 
erre is folyamatosan ráirányítsuk a figyelmet. Erre egyik legjobb példát 
a tavalyi újpesti olimpiai sikerek szolgáltatják, amelyeket elismert az 

önkormányzat is – emelte ki többek között dr. Molnár Szabolcs 



Az UTE ökölvívó-szakosztálya adott helyet nem-
régiben az ökölvívó-Budapest-bajnokságnak. Hu-
szonkét egyesületből 178 induló nevezett. Lila szí-
nekben, a serdülő korcsoportban Pataki Richárd, 
Vincze Dominik, a junior korcsoportban Szűcs Ba-
lázs, Papp Larion, Vas Patrik és Pécsi Zsolt, míg az if-
júsági korcsoportban Fekete Zsolt, Kerstner Richárd, 
az elit korcsoportban Horváth Erik indult. A női 
mezőnyt Szűcs Tímea és Czira Eszter képviselte.

A tizenegy induló tíz érmet szerzett, a selejte-
zők során Berki Ferenc KSI-versenyzővel bokszolt 
Fekete Zsolt 69 kg-ban. Ő volt az egyetlen, aki ki-
állt Berki Ferenc ellen. Fekete Zsolt nagy csatá-
ban, de alulmaradt. Három bronzérmünket Hor-
váth Eriknek, Szűcs Tímeának és Szűcs Balázs-
nak köszönhetjük. A második helyen Vas Patrik, 
Papp Larion, Pataki Richárd és Czira Eszter vég-
zett.

Budapest-bajnok Kerstner Richárd, Vincze 
Dominik és nem utolsósorban Pécsi Zsolt lett, aki 
különdíjat vehetett át Szántó Öcsi bácsitól is: a Leg-
jobb Junior Ökölvívó címet nyerte el. Gratulálunk 
az indulóknak!

Tudatta lapunkkal Pécsiné Lázár Melinda, ököl-
vívóedző.

Nagy csaták 
és sikerek 
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Több mint edző
Pécsiné Lázár Melinda nem csupán ököl-
vívóedző, aki a Tanoda programban részt 
vevő roma fi atalokat tanítja a sportra, ami-
vel egyben életformát közvetít. 

Melinda mindig is Újpesten élt és dolgozott, 
jelenleg délelőttönként egy gyermekotthon-
ban tevékenykedik családgondozóként, dél-
utánonként pedig a Tanoda program kereté-
ben tart ökölvívóedzéseket roma származá-
sú fi ataloknak, akiknek jó részét már koráb-
bi munkahelyéről, a Lázár Ervin (volt Erzsébet 
Utcai) Általános Iskolából ismeri.

Az újpesti önkormányzat által támogatott, 
délután 2 és 6 között zajló Tanoda program 
nemcsak a tanulmányi felkészítést, hanem a 
sportot is magában foglalja, ide járnak edzésre 
a fi atalok, akik a barátaikat is magukkal hozták.

– Az ökölvívásban szabályok vannak, a meg-
felelés, bizonyítás vágya és a következetesség 
pedig segíti a fi atalok fejlődését. A sportban 
sokszor ismétlődik ugyanaz a mozdulat, ami a 
monotóniatűrést is elősegíti – magyarázza az 
ökölvívóból lett edző, Melinda.

Hozzátette, hetente háromszor van edzés, a 
bemelegítő futás viszont nem része a tréning-
időnek, ezt a gyerekek maguktól teljesítik, edző-
jüknek pedig szintén maguktól számolnak be a 
megtett távról. A sportnak akkora sikere van, 
hogy vannak, akik maguktól jelentkeznek az 
UTE ökölvívó-szakosztályába, ahová Melinda 
péntekenként azért viszi át tanítványait, hogy 
szabályos ringben gyakorolhassák a mozgást, és 
számukra idegenekkel is megmérkőzhessenek.

Melinda azon túl, hogy szereti magát a spor-
tot, átérzi a fi atalok helyzetét. Ő maga négy-
gyerekes családból származik, édesapja roma 
származású, édesanyja egyedül nevelte őket. 
Hamar munkába kellett állnia, eladónak ta-
nult, azonban rájött, hogy másra hivatott. A 
Bródy Imre Gimnáziumban érettségizett le, és 
jó tanulmányi eredménye miatt állami támo-
gatással végezhette el a szociális munkás sza-
kot, és jeles eredménnyel zárta.

Terve, hogy saját gyermekéből 
magyar bajnokot neveljen, aki 
nemzetközi szinten is képes 
megmutatni magát, ami egy-
ben azt is közvetíti, hogy az új-
pesti edzők képesek világbaj-
nokot nevelni. Tanítványa-
it is szeretné eljuttatni oda, 
hogy számukra az edzés 
mindennapi életformává 
legyen, tudjanak nyerni, 
veszíteni, és ezáltal javul-
jon az életminőségük.

M. ORBÁN A.

Küzdőterem a Megyeri úton
Május 10-én, pénteken hiva-
talosan is átadták a korábban 
a Karinthy Frigyes Művelődé-
si Központ épületében működő 
Fekete Mamba Sportegyesület 
új küzdőtermét, a dojót a Me-
gyeri úton. A megnyitón részt 
vett Simicskó István sportért és 
ifjúságért felelős államtitkár, 
harcművész, valamint az újpes-
ti önkormányzat képviseleté-
ben dr. Tahon Róbert jegyző, to-
vábbá dr. Telek Zoltán, az Újpes-
ti Vagyonkezelő Zrt. igazgatója. 

A megnyitón az egyesület rövid bemutatót rögtönzött. A Fekete Mamba Harcművészeti Iskola koráb-
bi helyszínén, a Karinthy Frigyes Művelődési Központ épületében 2006 óta foglalkozik különböző küzdő-
sportok oktatásával. Dzsiudzsicut, eskrimát, MMA-t és egyéb önvédelmi sportokat tanulhatnak náluk a 
sportszeretők. Az egyesületet Fekete Márton háromdanos mester vezeti, és mellette még két mester se-
gíti a hatévesektől a felnőttekig tartó korosztályok harcművészeti oktatását. Az iskola a közelmúltban az 
Újpesti Vagyonkezelőtől bérbe vett egy 105 négyzetméteres helyiséget, ahol küzdőtermét, a dojót kiala-
kította.  G. R.

Boldogságos pillanat. Középen, serleggel a kezében Pécsi 
Zsolt, aki különdíjat vehetett át Szántó Öcsi bácsitól is: 

a Legjobb Junior Ökölvívó címet nyerte el 

Simicskó István államtikár harcművészként is értékelte az új küzdőtermet 



Május 9–12. között a ká-
posztásmegyeri Jégpalo-
tában rendezték meg a 
2013-as felnőtt karate-Euró-
pa-bajnokságot, amelyre 
45 országból hétszáz ver-
senyző érkezett. 

magyar csapat szereplése 
felülmúlta a várakozásokat a 
telt házas bajnokságon, hiszen 

öt bronzérem született.
A káposztásmegyeri Jégpalota adott 

otthont május 9–12. között a 48. 
felnőtt karate-Európa-bajnokságnak, 
amely vasárnap a díjátadó ünnepség-
gel zárult. A magyar karate történeté-
ben egyedülálló volt a verseny, hiszen 
nemcsak először rendeztek itthon Eu-
rópa-bajnokságot, de minden idők leg-
jobb magyar szereplésével összességé-
ben öt magyar bronzérem is született.

A négynapos program zárónapján így 
bronzérmet vehetett át a német csa-
pat ellen bravúros győzelmet produká-
ló női együttes, a magyar karate törté-
netének legeredményesebb versenyzője, 
a másfél év kihagyás után újra verseny-
ző S. Kovács Ádám, másik nagy visszaté-
rőnk, Tóth Beatrix, s fontos itt kiemel-

ni Metzger Szandrát és Bartha Nikolát, 
akik nemcsak csapatban, de egyénileg is 
elnyerték a bronzosan csillogó medált.

Az Európa-bajnokság fővédnöke az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Sportért és Ifjúságért Felelős Ál-
lamtitkársága, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat, védnöke Újpest Ön-
kormányzata volt, amelynek képvise-

letében a rendezvényen részt vett dr. 
Tahon Róbert jegyző.

Falusi Márton, a bajnokságot élet-
re hívó Magyar Karate Szövetség szer-
vezőbizottságának elnöke elmondta: 
fantasztikus összefogást tapasztalt a 
karatetársadalmon belül annak ér-
dekében, hogy e rendezvény létrejö-
hessen. 

– Sokak támogatását élveztük, 
amelynek segítségével a bajnokság 
színvonalát sikerült megemelni.

Miként fogalmazott, az Európa-baj-
nokság minden szempontból komoly 
eredményt hozott.

– Egyrészt sportpolitikai siker, hi-
szen Magyarországra, azon belül 
is ide, Újpest legfi atalabb városré-
szébe, Káposztásmegyerre hozhat-
tuk a bajnokságot, emellett a koráb-
bi versenyekhez képest 15-20 száza-
lékkal több versenyző indult a meg-
mérettetésen. De idesorolom, hogy 
soha nem látott eredmények szület-
tek magyar részről is. Úgyszintén si-
ker, hogy a bajnokság helyszínéül vá-
lasztott Jégcsarnokban minden eddi-
gi nézőcsúcs megdőlt. Végül idesorol-
nám a rendezvény színvonalát, szerve-
zettségét is, amely szakmai berkekben 
nagy sikert aratott. Egybehangzó vé-
lemények szerint a programot sikerült 
olyan szinten megrendezni, mint az 
utóbbi párizsi világbajnokságot – fo-
galmazott Falusi Márton.  G.R.

Mint a versenyt megelőző sajtótá-
jékoztatón is elhangzott: a NOB a 
szeptemberi, Buenos Aires-i köz-
gyűlésén dönt arról, hogy beke-
rül-e a 2020-as olimpia program-
jába a karate. A döntésben – mint 
az utolsó nagy világversenynek – 
a Káposztásmegyeren megrende-
zett bajnokságnak kiemelt szere-
pe volt. A professzionális szerve-
zés és a magas színvonalú verseny 
remélhetőleg jó ajánlólevél lesz a 
döntéshez.

Karate-Európa-bajnokság Újpesten

A kontinensviadal városunkat 
is népszerűsítette
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Legyen Újpest a legsportosabb város!
Sikerül-e megőriznie, netán feljebb lépnie kategóriájában Újpestnek az országos összesítésben tavaly, a Kihívás 
Napja versenyében megszerzett második helyét? – erre adhat választ az idei megmérettetés. A Kihívás Napját 
május 22-én rendezik meg, a reggel 8 órától este 9 óráig mért teljesítmények lesznek a döntőek. 

Újpest Önkormányzata mindenkit hív és vár a megmérettetésre, legalább 15 perces – regisztrált – mozgásra má-
jus 22-én. A programhoz – a Sportos Újpest! összefogás nyitóeseményeként – az Újpesti Torna Egylet és az Újpest FC 
is csatlakozik kiemelt partnerként és számos intézmény, sportegyesület, fi ttneszterem, sportközpont tárja ki kapuit a 
sportolni vágyók előtt. A Kihívás Napján 8 órakor Wintermantel Zsolt nyitja meg a Szent István téren a rendezvényt 
és ezt követően mindjárt közös reggeli tornára hívják az újpestieket. Majd bőséges programkínálatból választhatunk.

Újpesten május 22-én a még soha nem tapasztalt együttműködés valósul meg a bölcsődéken, óvodákon, iskolá-
kon, sportegyesületeken keresztül, azért hogy minél többen sportoljunk és legyen Újpest a legsportosabb város! 
Részletes program és helyszínek: www.ujpest.hu/sportosujpest 

Magyarországon 1991-ben rendezték meg először, kanadai minta alapján a Kihívás Napját. Az elmúlt években 
összesen 1525 település vett részt a vetélkedésben, amelyben Újpest mindig is főszerepet vállalt. A város tavaly 
az országos összesítésben – kategóriájában – a második helyen végzett. 

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

A

Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség elnöke a rendezvényt beharangozó 
sajtótájékoztatón többek között kiemelte: „Szövetségünk most arról álmodo-
zik, hogy 2017-ben mi rendezzük meg az U21-es karate-Eb-t. Hogy mi leszünk-e 
a befutók, arról dönt az európai karatés szövetség kongresszusa.” A szakember 
szerint az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül hazánkban ez a 
sportág, ezt bizonyítja az is, hogy a legutóbb – idén februárban – Törökország-
ban megrendezett U21-es Eb-n minden idők legjobb szereplését produkálták 
fi ataljaink. Konyában két arany- és három bronzéremmel Magyarország az ösz-
szesített éremtáblázaton a negyedik helyen végzett.

Május 22.,

KIHÍVÁS
NAPJA
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

veszünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

In gat lant el ad
� Újpesten eladó 35 m2-es, VIII. emeleti, másfél szo-
bás, nagy erkélyes lakás tulajdonostól. Panellakás, met-
róhoz közeli, villamos, busz a ház előtt. Ár: 6,2 M Ft, in-
gatlanosok kíméljenek, tel.: 06-20 504-9072

� Újpest megyeri részén 93 m2, 2+2 félszobás, étkezős, 
éléskamrás, belső kétszintes, nagy teraszos, kertes, sor-
házi lakás tárolóval, garázzsal, eladó. I.á.: 21,9 M Ft, tel.: 
06-30 200-5685 

� Budapesttől 29-km-re, Váchartyánban 64 m2-es csa-
ládi ház eladó vagy cserélhető Káposztásmegyeren 2 
szobás erkélyesre. Az ingatlanhoz tartoznak gazdasági 
épületek, 830 m2-es alapterületű, kert, ásott kút, fűtés: 
cserépkályha, gázkonvektor, tel.: 06-20 566-8989 

� Újpesten, metró végállomásánál 33 m2-es, utcai, 
első emeleti, gázkonvektoros garzonlakás téglaházban 
eladó. I.á.: 7,5 M Ft, tel.: 06-30 518-9263

� 1+2 fél szobás, erkélyes, tehermentes panellakás el-
adó, jó közlekedéssel Újpesten, tel.: 06-20 317-9397

� Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési le-
hetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) 720 m2-es kert 25 
m2 téglaépítésű lakóházzal (felújítandó, bővíthető a te-
lek 10%-ig) eladó. Érdeklődni lehet, tel.: 06-30 265-6522 
(17–20 óra között).

� Újpesten, jó helyen lévő, teljesen felújított, átépí-
tés nélkül két lakássá alakítható, 105 m2-es családi ház 
390 m2-es parkosított kerttel eladó. I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 
06-30 845-9029 

� Eladó Erdőkertesen 640 m2-es saroktelek, 32 m2-es 
téliesített faházzal. Két szoba, előszoba, konyha, WC, 
zuhanyzó, víz-villany bevezetve. Fúrt kút az udvarban, 
csatorna az utcában, tel.: 06-30 841-3605 

� Nógrád, „Almáskert” övezetében eladó 731 m2-es el-
hanyagolt, fás növényzettel borított, beépítetlen üdülő-
telek mindössze 300 000 forintért, tel.: 06-20 448-8122

� Kertvárosi rendezett társasházban polgári egyszobás 
téglalakás eladó. Kiváló közlekedés, alacsony rezsi, a la-
kás felújított, előkertes, az udvar szép gondozott, nincs 
rejtett hiba, penész stb. Az ár igen kedvező, I.á.: 5,5 M 
Ft, tel.: 06-70 342-9682 

� Eladó lakás az Izzó lakótelepen, magánszemély-
től, II. emeleti, 57 m2-es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, 
alacsony rezsivel, lodzsás, világos lakás. Új konvekto-
rok a szobákban, tárolóval, rendkívül jó lakóközösség. 
I.á.: 9,9 M Ft, ingatlanosok ne keressenek! Tel.: 06-70 
259-4488

Ingatlant kiad
� Káposztásmegyeren, 36 m2-es, 1 szobás, felújított 
erkélyes lakás hosszú távra júniustól kiadó. Bérleti díj 
40 000/ hó + rezsi + 2 havi kaució, tel.: 06-30 349-0579

� Újpesti Fóti úton berendezett, csendes, világos kis 
szoba jó közlekedéssel egy fő részére azonnali költözés-
sel kiadó, fél hónap kaucióval. Tévékészülék van. Érd. 
du. 2–5 között, tel.: 06-30 721-7257

Ingatlant cserél
� Elcserélném budapesti háromszobás házra vagy la-
kásra, vagy eladom diósjenői kétkomfortos, 140 m2-es, 
vegyes gázkazános házamat. Gyümölcsössel, 900 m2-es 
konyhakert, állattartási lehetőség. I.á.: 15,5 M Ft, tel.: 
06-20 992-1759 

Szolgáltatás
� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 
06-30 447-4853

� Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal 
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás víz- 
és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-6376; 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gépkocsik 
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanciá-
val. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30 864-5544, 
www.annauklima.hu

� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 
06-70 234-7759

ÚJPESTI SAJTÓ AZ ÚJPESTI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT!

Az Újpesti Napló kuponos 
akcióval indított új 

lehetőséget az újpesti 
szolgáltatóknak. 

Előző számainkból olvasóink 
visszakereshetik az eddig 
megjelent kedvezményes 

ajánlatokat. 
Hirdetési információt a 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
e-mail címen kérhet. 

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfaj-
ta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, 
javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

Oktatás
� Matematikatanítást vállal matematikatanár szakos 
egyetemi hallgató. Házhoz megyek, tel.: 06-30 572-7416

Régiség
� Katalin vásárol magas áron! Bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelánt, szobrot, hang-
szert, könyveket, csillárt, csipkét, kitüntetést, régi 
pénzt, kerámiát, bizsukat, ezüstöt, borostyánt, tört 
aranyat, herendit, Zsolnait, teljes hagyatékot, díjtalan 
kiszállással, hétvégén is! Tel.: 06-30 308-9148 

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képesla-
pot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort, régi 
pénzt, diavetítőt, jelvényt, játékot is vásárolok. Teljes ha-
gyatékát megveszem, minden régi dolog érdekelhet. Hív-
jon! Lakás, pince, padlás, lomtalanítás! Tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia, tel.: 06-70 214-9230

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN

Folyamatosan indítjuk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros. Részletfi zetés 
megoldható! Oktatás a délutáni 

órákban. Sikeres vizsga után mindenki 
O. K. 7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

Újpesti Élet-képek
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 2013-ban is meghirdeti fotópályáza-
tát Újpesti Élet-képek címmel. A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok jelentkezé-
sét egyaránt várják a kiírók, a pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján 
mozoghatnak.

Díjak: I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány, II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány, III. díj: 
20 000 Ft értékű utalvány

A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően lehetsé-
ges. A pályaműveket 2013. július 1-től 5-ig várják a pályázat kiírói. A pályaműveket 
szakemberekből álló zsűri értékeli, több fordulóban. A legjobb pályaművekből kiál-
lítás nyílik 2013. augusztus 29-én, az Újpesti Városnapok programsorozatának ese-
ményeként, s ekkor kerül sor a díjátadóra is. 

A részletes pályázati kiírás a www.ujpest.hu/fotopalyazat oldalon található. 

Minőséget olcsón!

Postacímünk:
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555, fax: 264-4551 
mobil: 06-70-364-7433  
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

www.dunakiado.huAktuális sorozatainkat keresse az 
újságárusoknál és a Postán!
Rendelje meg közvetlenül  

a kiadótól, így akár 5 KÖTETET 
INGYEN KAP a sorozatból.

LEGYEN TAGJA  
ÖN IS!

Karl May Művei I. sorozat
30 részes könyvsorozat

I tK l M Mű il M Mű i

1490 Ft
kötetenként! 

A sorozat ára:
43.905 Ft helyett 
37.455 Ft.

Maria Treben  
előadásai

12 részes könyvsorozat

MaMaMM iiria Treben

995 Ftkötetenként A sorozat ára:11.440 Ft helyett 10.000 Ft.

Nagy csaták
26 részes könyvsorozat
N

1695 Ft
kötetenként 

A sorozat ára:
43.070 Ft helyett 

34.570 Ft.

Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

Ha l á l o z á s
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Sz abó Endre 
építőmérnök életének 74. évében elhunyt. 

Búcsúztatása 2013. május 22-én 10 óra 30 perckor 
lesz a Megyeri úti temetőben. A gyászoló család.
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:

csirkemell 799 Ft/kg-tól   

csirkemáj 499 Ft/kg-tól 

csirkezúza 499 Ft/kg-tól 

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól  

csirke far-hát 189 Ft/kg-tól  

nyúl-elsőcomb 990 Ft/kg-tól  

nyúllapocka 899 Ft/kg-tól 

májas hízott kacsa

1290 Ft/kg-tól    

sütni való kolbász 

799 Ft/kg-tól 

tojás 25 Ft/db-tól  

spárga, I. osztályú 700 Ft/kg-tól 

savanyú káposzta 360 Ft/kg-tól 

új tök egész 349 Ft/kg-tól 

újburgonya 300 Ft/kg-tól  

újhagyma 100 Ft/cs.-tól  

új fejes káposzta 199 Ft/kg-tól  

új kelkáposzta 349 Ft/kg-tól 

fejes saláta 120 Ft/db-tól

hazai cukorborsó 399 Ft/kg-tól 

hegyes erős paprika 50 Ft/db-tól  

tévépaprika 500 Ft/kg-tól 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

Az újpesti Kakukk vendéglő szeretettel várja 

a megújult kerthelyiségével minden kedves 

régi és új vendégét! Békebeli kertvárosi hangulat, 

házias ízek, barátságos árak! Esküvői, születésnapi 

és egyéb rendezvények lebonyolítását vállaljuk, 

akár malac sütéssel is!  Legyen a vendégünk!

Címünk: Újpest, Nádor u. 31. Tel.: 06-1-783-01-75, 

www.ujpestikakukk.hu

 (x)

Újpest Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési 
programja keretében megjelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Május 17–26.

Bosco Szent János ereklyéje 
Magyarországon

A rendalapító Bosco Szent János 
születésének közelgő 200. évfordu-
lója alkalmából ereklyéi körbejárják 
a világ 130 országát, ahol szaléziak 
vannak. Magyarországra május 17-
én 15 órakor a szombathelyi szalézi 
templomba érkezik meg a Szent 
Jobb kézcsontjait tartalmazó üveg-
koporsó. 

A centenáriumi év kiemelkedő je-
lentőségű eseménye 15 helyszínen, ér-
seki és püspöki szentmisékkel, virrasz-
tással folytatódik, május 21-én este 
pedig fáklyás felvonulás lesz a Szent 
István-bazilikától Óbudára.

A Szentatya a szalézi rendfőnök kérésére megadta a teljes búcsú adomá-
nyát, amelyet – a szokásos feltételekkel – mindazok a hívek elnyerhetnek, 
akik részt vesznek a szent tiszteletére bemutatott szentmisén, vagy megfe-
lelő időt töltenek áhítatban és imádkozva az ereklye előtt. Az ifjúság atyja 
és a fi atalok barátja velünk van! 

Részletek: www.szaleziak.hu (x)

B ú c s ú z u n k
Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy elhunyt 

Chripkó Józsefné született Haklits Ilona, a IV. kerületi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 
életének 63. évében, 2013. május 9-én. 

Chripkó Józsefné 1949-ben született Szentpéterfán, 
1969-ben költözött Budapestre. A Káposztásmegyeri Karitász 
munkájában tevékenyen részt vett, rendszeresen látogatta az 

időseket,  és különböző segítséget nyújtott nekik otthonukban 
és a kórházakban. A IV. kerületi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatban a második ciklusát töltötte. 

Hamvait – a lelki üdvéért mondott szentmise után – római 
katolikus szertartás szerint 2013. május 25-én, 15 órakor helyezik 
örök nyugalomba a káposztásmegyeri Szentháromság-plébánián. 

(Cím: Bp. IV., Nádasdy Kálmán u. 2-4.)
Emléke szívünkben örökké él. 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testülete

Értesítés védőoltásról
Tisztelt Szülők! Felhívom szíves fi gyelmüket, hogy a 
2000. január 1. és 2000. december 31. között szüle-
tett leánygyermekek részére a méhnyakrákot és nemi 
szervi szemölcsöt okozó humán papillomavírus 
(HPV) megelőzésére szolgáló védőoltás III. részoltá-
sának időpontja 2013. június 3. és 2013. június 7. 
között lesz.

Kérem, szíveskedjenek felkeresni házi gyermekor-
vosukat vagy a területileg illetékes gyermekrendelőt 
a III. részoltás beadási időpontjának egyeztetése cél-
jából. Nagy István alpolgármester

Nők 
olvasóköre
A Könyvjelző – nők ol-
vasóköre – május 22-én, 
szerdán 18 órakor tartja 
legközelebbi összejövete-
lét az Újpesti Polgár Cent-
rumban. Szeretettel vár-
juk az új tagokat is. Ol-
vass velünk!

Németh Edit Éva, az ol-
vasókör vezetője
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Tündéri kisfi unk, Pfeiffer 
Márk 2012. október 21-
én 8 óra 25 perckor jött 
világra, 55 centiméter-
rel és 2600 grammal. Na-
gyon szépen köszönjük a 
babaköszöntő csomagot!

A szülők: Serfőző Beáta
 és Pfeiffer László

S
Kisfi unk, ifj. Vass Gábor 
2013. január 9-én szüle-
tett, 3770 grammal és 
56 centiméterrel, szü-
lei, nővérei, nagyszülei és 
dédszülei nagy örömére. 
Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az önkormány-
zattól kapott babaköszön-
tő csomagot. Vass Gábor 
és Zsadányi Hajnalka

Engem Újpestre hozott a 
gólya, ezért kaptam szu-
per rucikat és takarót az 
újpesti önkormányzat-
tól. Köszönöm szépen. 
Anyukám Gazsó Mari-
ann, apukám Mülbacher 
Tamás. Tudatta szerkesz-
tőségünkkel Mülbacher 
Huba Máté, aki 2013. 
február 22-én született.

Részletek: www.ujpest.hu/csaladinap
A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szervez :

Minden program  
ingyenesen látogatható!

ÚÚJJPPEESSTTII 
CsCsaallááddii nnaapp
Május 25., Víztorony

Fellép k:
14.50 Farkasházi Réka
16.20 Cimbaliband
18.10 Kocsis Tibor
18.45 Kasza Tibor
19.30 Csobot Adél
20.45 Vegas Show Band

kézm ves-foglalkozás • 

hideg-meleg ételek •

vidámpark • fagyi • vattacukor • 

kürt skalács • légvár •  arcfestés

BL dönt  
közvetítés
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